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KATA PENGANTAR

Sebagai upaya untuk mempersiapkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah

Dasar/Madrasah lbtidaiyah (SD/M!) Tahun Pelajaran 201112012, Dinas Pendidikan

ProvinsiJawa Timur menyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)

pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah (SD/I\41) di Jawa Timur.

Pedoman Teknis ini memuat beberapa hal yang pertu diketahui secara dini

dalam rangka penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 201112012, serta
didalamnya dilengkapi rambu-rambu yang dapat dipakai sebagai acuan dalam
penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) / Pedoman Teknis Ujian
Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 201112012 pada jenjang pendidikan Sekolah
Dasar/Madrasah lbtidaiyah.(SD/M|) di Jawa Timur.

Pedoman Teknis ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah Pembina
maupun pelaksana dalam memahami penyelenggaraan Ujian Nasional pada jenjang
pendidikan SD/MI agar dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar sehingga
keberhasilan ujian dapat terpantau secara baik serta berdampak terhadap perolehan
hasil peserta didik.

Semoga Pedoman Teknis ini membawa manfaat bagi pihak terkait dan dapat
menghindari terjadinya kesalahan teknis yang disebabkan perbedaan pemahaman
yang mungkin terjadi antara Daerah satu dengan Daerah yang lain di wilayah Provinsi
Jawa Timur.
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PENTDAHTILUAI\I

A. LATAR BELAKANG

Datam rangka pengendatian Mutu Pendidikan secara Nasionat sebagai

bentuk akuntabilitas bagi penyelenggara pendidikan perlu dilaksanakan

Evaluasi Hasil Belajar peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pada pasal 57 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa evaluasi dilakukan

dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai

bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional

Pendidikan pada Bab. X pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa penilaian

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas
penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah,

serta pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa evatuasi hasil belajar bertujuan

untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata
pelajaran tertentu dan dilakukan datam bentuk Ujian Nasional. Selanjutnya
keputusan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri pendidikan dan 

-
Kebudayaan Republik lndonesia nomor : 59 tahun 2011 tentang Kreteria
Kelulusan Pesertra Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian

Sekolah/Madrasah dan Unjian Nasional.

Mengingat permasalahan yang dihadapi, kondisi dan fasilitas sekolah di
Daerah sangat beragam, maka disusun Pedoman Teknis Penyetenggaraan

Ujian Nasionat (UN) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah

lbtidaiyah yand ada di provinsi Jawa Timur, dengan harapan dapat berguna
bagi kelancaran dan ketertiban petaksanaan Ujian Nasionat (UN) pada
jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah sebagai salah satu
upaya meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.



B. DASAR .I

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3 Nomor :

78 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 200s Nomor:

41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor:44g6);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik tndonesia Nomor 22

Tahun 2006 tentang Standar tsi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;

5. Pefaturan Menteri Pendidikan Nasional Republik lndonesia Nomor 23

tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lutusan (sKL) untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik tndonesia Nomor 6
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan permendiknas Rl Nomor 22 dan 23

tahun 2006;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasionat Republik lndonesia Nomor 20

tahun 2007* tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia
Nomor 59 Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Kreteria

Kelutusan peserta didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan

Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasionat;
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9. Peraturan Badan standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor :

0012/P/BSNP/X!!/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Prosedur

Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah lbtidaiyah, dan

Sekolah Dasar Luar Biasa tahun pelajaran 201112012.

l0.Peraturan Badan standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor :

013/P/BSNP/X||/201 1 tanggal 14 Desember 2011 tentang Kisi-Kisi Ujian

Nasional untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah rahun
pelajaran 201112012.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Pedoman Teknis penyetenggaraan Ujian Nasional

(UN) pada jenjang pendidikah Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah (SD/M|)

tahun pelaiaran 201112012 dilakukan dengan tujuan agar semua pihak

yang bertanggungjawab dan berkepentingan terhadap pelaksanaan Ujian

Nasional SD/MI tahun pelajaran 201112012 di Provinsi Jawa Timur dapat

memahami dengan jelas mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pelaporan kegiatan Ujian Nasionat pada jenjang

pendidikan SD/MI tahun pelajaran 2011t2012, sehingga pelaksanaannya

dapat berjalan tertib, aman, lancar dan sukses.

D. RUANG LINGKUP

Penyusunan Buku Pedoman Teknis penyelenggaraan Ujian Nasional
(uN) pada jenjang pendictikan sD/Mr tahun petajaran 2011t2012 ini

meliputi serangkaian kegiatan dan tahapan petaksanaan Ujian Nasional
pada jenjang SD/MI tahun pelajaran 2011t2012 di Provinsi Jawa Timur,

meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sanksi, tata
tertib dan pelaporan penyelenggaraan ujian Nasional tahun pelajaran

2011t2012.



PEI}OIrIAN TEITITTS

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL (UN) SD/MI
TAHUN PELAJARAN 2011 12012

I. PENGERTIAN

satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar yang meliputi
Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah (SD/M!);
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan lrang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;

3. ujian sekolah/Madrasah selanjutnya disebut us/M adalah kegiatan
pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan
oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran pada kelompok
ilmu pengetahuan dan teknologi;
ujian Nasional yang selanjutnya disebut uN adalah kegiatan
pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara
nasional pada mata pelajaran tertentu dalam ketompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
uN susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi
peserta didik yang berhalangan mengikuti UN utama karena alasan'
tertentu dan disertai bukti yang sah;
Nilai sekolah/Madrasah selanjutnya disebut Nilai s/M adalah nilai
gabungan antara nirai ujian sekolah/madrasah dan nirai rata-rata
rapor;

7. Nilai ujian Nasionar yang setanjutnya disebut Nirai UN adalah nilai
yang diperoleh peserta didik pada UN.

8. Nilai Ak[ir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara
Nilai S/M dan Nitai UN.

9. Kriteria kelulusan adarah persyaratan pencapaian minimar untuk
dinyatakan lulus.

10.BSNP adalah Badan standar Nasionar pendidikan yang dibentuk
berdasarkan peraturan pemerintah Repubrik rndonesia Nomor 1g
Tahun 200s tentang standar Nasionar pendidikan.

11.Kisi-kisi soal UN adarah acuan dalam pengembangan dan perakitan
soal uN yang disusun berdasarkan standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar datam standar rsi satuan pendidikan Dasar dan
Menengah

1.

2.

4.

5.

6.



12. Lembar jawabqn UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah

lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab

soal UN.

13.Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut
SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M dari setiap

mata pelajaran yang diujinasionalkan, Nilai UN, dan NA.

l4.Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah

urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UN dan

US/M.

15. Kementerian adalah Kementerian Pendldikan dan Kebudayaan

Republik lndonesia.

16. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
lndonesia

lT.Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang ditetapkan
oleh BSNP berdasarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan
Tinggi Negeri lndonesia'.

18. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

II. TUJUAN DAN FUNGSI

1. TUJUAN

a. Ujian Nasional pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah
lbtidaiyah tahun pelajaran 201112012 bertujuan menilai pencapaian
kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa
lndonesia, Matematika, dan tlmu Pengetahuan Alam (tpA).

b. Mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang
bermutu.

2. FUNGSI .
Hasil ujian Nasional sD/Ml tahun petajaran 201112012 digunakan
sebagai bahan pertimbangan :

a. Pemetaan mutu satuan pendidikan,
b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya,
c. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan,
d. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
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ilI. PESERTA UJIAN NASTONAL (UN)

A. PERSYARATAN PESERTA UJTAN NASIONAL (UN) SD/MI :

1. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan
SD, Ml dan SDLB (Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa Ringan, dan
Tunalaras)

2. Peserta didik yang memiliki laporan Iengkap penilaian hasil belajar
pada satuan pendidikan sampai dengan semester 1 tahun terakhir;

3. Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di tndonesia yang
memiliki izin untuk menerima peserta didik wNr, dapat mengikuti uN
pada sekolah/madrasah penyelenggara terdekat;

4. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang
sah tidak dapat mengikuti uN di satuan pendidikan yang
bersangkutan, dapat mengikuti uN di satuan pendidikan Iain pada
jenjang dan jenis yang sama atau pada tempat tain yang ditentukan
sebagai penyelenggari UN;

5. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang
sah tidak dapat mengikuti uN utama dapat mengikuti UN susulan;

B. PENDAFTARAN PESERTA UJTAN NASTONAL (UN) SD/M! :

1. sekolah/madrasah penyelenggara uN melakukan pendaftaran
peserta dengan menggunakan format pendaftaran dari pusat
Penilaian Pendidikan (Puspendik).

2. sekolah/madrasah penyelenggara UN mengirimkan daftar peserta
ke Penyelenggara uN Tingkat Kubupaten/Kota paling lambat
tanggal 5 Maret 2012.

3. Penyelenggara uN Tingkat Kabupaten/Kota mengkoordinasikan
entry data peserta dengan menggunakan software yang
diterbitkan oleh Puspendik.

4. Penyelenggara uN Tingkat Kabupaten/Kota mencetak dan
mendigribusikan Daftar Nominasi sementara (DNS) ke
sekolah/madrasah penyelenggara U N.

5. sekolah/madrasah penyelenggara UN melakukan verifikasi DNS
dan mengirimkan hasir verifikasi ke penyelenggara UN Tingkat
Kabupaten/Kota.
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota melakukan finalisasi
data, mencetak, dan mendistribusikan Daftar Nominasi retap (DNT)
beserta Kartu Peserta UN ke sekotah/madrasah penyelenggara
UN paling lambat tanggat g April2012.

6.



Kepala sekola"[/madrasah penyelenggara UN menandatangani dan
membubuhkan stempel pada Kartu Peserta UN yang telah ditempel
foto peserta.

Peserta yang tidak lulus UASBN pada tahun pelajaran 2009t2010
dan tahun pelajaran 201012011 yang akan mengikuti UN tahun
pelajaran 201112012 harus terdaftar pada sekolah/madrasah asat
atau sekolah/madrasah penyelenggara UN. Nilai rapor diperoleh
dari sekolah/madrasah asal.

rv. PENYELENGGARA UJTAN NASTONAL (UN) SD/MI :

Penyetenggara Ujian Nasional (UN) SD/MI Tahun Petajaran 2011t2012 d,
Provinsi Jawa Timur terdiri atas Penyelenggara UN Tingkat Provinsi,
Penyelenggara uN Tingkat Kabupaten/Kota, dan penyelenggara uN
Tingkat Sekolah/Madrasah.

.

A. PENYELENGGARA UN SD/MI TINGKAT PROVINSI :

1. Gubernur menetapkan Penyelenggara UN Tingkat provinsi yang
terdiri atas unsur-unsur :

a. Dinas Pendidikan provinsi;

b. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwit Kemenag).

2. Penyelenggara uN Tingkat provinsi mempunyai tugas dan
tanggung jawab :

a. Merencanakan pelaksanaan ujian di wilayahnya;
b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan ujian kepada Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, Dewan pendidikan provins:, DPRD provinsi,
Pemerintah Daerah provinsi, Media Massa, dan pemangku
Kepqrtingan lain diwilayahnya;

c. Menggandakan dan mendistribusikan pos uN ke
sekolah/Madrasah penyerenggara ujian melatui penyetenggara
UN Tingkat Kabupaten/ Kota;

d. Mendistribusikan Peraturan Menteri (Permen) dan kisi-kisi soal
uN ke sekolah/Madrasah penyetenggara ujian melatui
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/ Kota;

e. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan penetapan soal uN
bersama penyelenggara UN tingkat pusat.

7.

8.



t. Menyusun 75% butir soal berdasarkan kisi-klsi soal UN Tahun
Pelajaran 201112012 yang ditetapkan oleh BSNP;

g. Merakit soa! berdasarkan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran
201112012 dan melakukan penjaminan mutu soal bersama
penyelenggara UN tingkat pusat;

h. Menyiapkan bahan UN khusus untuk SDLB;
i. Mencetak bahan UN yang mencakup Naskah Soal, LJUN, Daftar

Hadir, dan Berita Acara;
j. Mendistribusikan bahan UN ke sekolah/madrasah penyelenggara

Melalui Penyeleng gara U N Ti ng kat Kabupaten/Kota;
k. Menjaga kerahasiaan bahan UN;
l. Menjaga keamanan pelaksanaan ujian;
m. Melakukan penskoran hasil UN;
n. Menyampaikan hasil penskoran dan pemindaian (scanning)

kepada Penyelenggara UN Tingkat pusat;

o. Mencetak dan mendistribusikan Daftar Kolektif Hasir uN
(DKHUN) per sekolah/madrasah penyelenggara yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama
Gubernur ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;

p. Mencetak dan mendistribusikan surat Keterangan Hasir uN
(SKHUN) ke sekolah/madrasah penyelenggara melalui
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;

q. Mencetak dan mendistribusikan blangko ijazah;
r. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan UN diwilayahnya;
s. Membuat laporan pelaksanaan uN Tingkat provinsi dan'

menyampaikan kepada Penyelenggara UN Tingkat pusat.

B. PENYELENGGARA UN SD/MI TINGKAT KABUPATEN/KOTA :

1. BupatiM/alikota menetapkan Penyetenggara Ujian Nasional (UN)
sD/Ml ringkat Kabupaten/Kota yang terdiri atas unsur-unsur:
a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Penyelenggara uN sD/M! Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai
tugas dan tanggung jawab :

a. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan mensosialisasikan
pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang jujur kepada Kepala
sekolah/madrasah, Dewan pendidikan, DPRD Kabupaien/-
Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, media massa, dan
pemangku kepentingan lain di wilayahnya;

b. Mendata dan menetapkan'sekolah/madrasah penyelenggara
UN untuk SD, Ml dan SDLB dengan prosedur:
1) mendata sekolah/madrasah berdasarkan aspek-aspek

kelayakan tempat pelaksanaan UN, sebagai bahan



c.
d.

pertimbangan penetapan sekolah/madrasah penyeleng-
gara,..,

2) menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara ujian dan
sekolah/madrasah yang menggabung yang dituangkan
dalam Surat Keputusan Penyelenggara UN Tingkat
Sekolah/Madrasah,

3) menyampaikan surat keputusan tersebut ke
sekolah/madrasah penyelenggara UN,

Mendata dan menetapkan calon peserta ujian,
Mengelola database peserta UN serta menerbitkan
Nominasi Sementara (DNS) dan Daftar Nominasi

Daftar
Tetap

(DNr),
e. Mendistribusikan Permer, kisi-kisi soal UN,

sekolah/mad rasah penyelengg ara:
f. Mendistribusikan bahan UN ke

penyelenggara UN;
Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN;
Menjaga keamanan pelaksanaan UN;
Melakukan pemindaian LJUN dengan menggunakan software
yang ditentukan oleh Penyelenggara UN Tingkat pusat. Bagi
kabupaten/kota yang belum siap metakukan pemindaiai,
pemindaian dilaksanakan oleh provinsi;
Mengirimkan hasil pemindaian ke penyelenggara uN Tingkat
Provinsi;
Menerima DKHUN dan SKHUN dari
Tingkat Provinsi dan mengirimkannya
penyelenggara uN;
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
wilayahnya;

m. Membuat laporan pelaksanaan uN kabupaten/kota dan
menyampaikannya ke Penyelenggara uN Tingkat provinsi.

PENYELENGGARA UN TINGKAT SEKOLAH/MADRASAH (SD/MI} :

sekolah/Madrasah yang dapat menyelenggarakan UN adalah
sekolah/madrasah yang memiriki fasilitas ruang yang tayak dan
persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh penyetenggara uN
Tingkit Kabupaten /Kota;
Penyelenggara UN Tingkat sekolah/madrasah ditetapkan oleh
Kepala sekolah/Madrasah penyetenggara UN, yang terdiri atas
unsur-unsur:
a. Kepala sekolah/Madrasah dan guru dari sekolah/madrasah

penyelenggara UN yang bersangkutan;
b. Kepala sekolah/Madrasah dan guru dari sekotah/madrasah

lain yang bergabung.

sekolah/Madrasah penyelenggara uN mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut :

s,.
h.
i.

dan POS UN ke

sekolah/madrasah

Penyelenggara UN
ke sekolah/madrasah

pelaksanaan UN di

k.

J,

l.

c.

1.

2.

3.



a. Merencanakan pelaksanaan uN di sekolah/madrasah
berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan
Republik lndonesia tentang Kriteria Ketutusan peserta didik
dari satuan Pendidikan dan penyerenggraan Ujian sekolah
/Ujian Madrasah dan UN dan peraturan BSNP tentang pos
UN;

b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan uN kepada guru,
peserta UN, orangtua dan komite sekolah;

c. Melakukan pendaftaran calon peserta UN dan
mengirimkannya ke penyelenggara UN Tingkat
Kabupaten/Kota;

d. Melakukan latihan pengisian LJUN kepada calon peserta UN;
e. Mengambil bahan uN di tempat yang sudah ditetapkan oleh

Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
f. Memeriksa dan mdmastikan amplop naskah uN dalam

keadaan tertutup;
g. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan uN dengan

melibatkan Kantor cabang Dinas pendidikan/Unit petaksana
Teknis Dasar Tingkat Kecamatan;

h. Melaksanakan UN sesuai dengan pOS;
i. Menyiapkan ruang khusus untuk pelaksanaan UN bagi siswa

yang berkebutuhan khusus;
j. Menjaga keamanan pelaksanaan uN dengan melibatkan

Kantor cabang Dinas pendidikan/Unit pelaksana Teknis
Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan;

k. Memeriksa dan memastikan amplop LJUN dalam keadaan
tertutup dengan dilem/dirak dan telah ditandatangani oleh
Pengawas Ruang UN, serta dibubuhi stempel
sekolah/madrasah penyelenggara UN;

l. Mengumpulkan bahan uN serta mengirimkannya ke
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;

m. Menerima DKHUN dari penyelenggar.a uN Tingkat
Kabupaten/Kota;

n. Menbrbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN
kepada peserta UN;
Menyampaikan laporan pelaksanaan
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota,
sekolah lndonesia di luar negeri, kepada
setempat;
Penyelenggara uN untuk sekolah Indonesia
adalah sebagai berikut;

UN kepada
khusus untuk

Perwakilan Rl

di Luar Negeri

o.

p.
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No.
Narna Sekolah
lndonesia (SI) AIamat Negara

1. S.l. Wassenar Rfikstraatweg 679
2245 CB Wassenaar
Telp. 070-5178875

Belanda

2. S.l. Moskow Novokuznetskaya,
Ulitsa 12, Moskow
Rusia Telp. 7-095-
2319549

Rusia

3. S.l. Cairo 13 Babel Str. Dokki
PO Box 1661 Cairo-
Egypt Telp. 3372822

Mesir

4. S.l. Riyadh Prince Naif bin Abdul
Aziz
Hayy Ummul Hamam
Gharby PO Box 9434
Saudi
Arabia

Saudi Arabia

5. S.l. Jeddah clo Konsulat Jenderal
Rl PO Box 10 Jeddah
21411 Saudi Arabia

Saudi Arabia

6. S.l. Islamabad Diplomatic Enclave,
Street 1 Ramna 514

lslamabad Pakistan
Telp. 8112914

Pakistan

7. S.l. Yangoon 1O0-Lower
Kyimyindine Road
Ahlone, Yangoon
M)ranmar Telp.
20999 600 - 602

Myanmar

8.

tl

S.l. Bangkok Petchburi Road
Bangkok Telp.
2531 35-40

Thailand

9. S.l. Kuala
Lumpur

Lorong Tun lsmail
50480 Kuala
Lumpur, Malaysia,
Telp. 603 -292 7682

Malaysia

10. S.l. Singapura Siglap Road
Singapura
455859 Telp.
4480722 Singapura

Singapura

1l



11. S.l. Tokyo 4-6-6, Meguro-Ku,
Tokyo 153 Telp. 03-
3719-1786, Jepang

Jepang

12. S.l. Damascus Al-Akrami Street No.
10 A PO Box 3530,
Damascus Syria

Syria

13. S.l. Davao Davao City Street,
Davao, Filipina

Filipina

v. PENytApAN BAHAN UJTAN NASTONAL (UN) SD/M| :

A. Penyusunan Kisi-kisi soal,
Penyelenggara Tingkat Pusat menyusun kisi-kisi soal berdasarkan
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Standar
lsi satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Permen. Nomor 22 tahun 2006, dengan langkah-langkah sebagai beiikut:
1. Mengidentifikasi sK dan KD Mata pelajaran dari setiap mata

pelajaran yang diujikan berdasarkan sK dan KD pada standar lsi;
2. Menyusun kisi-kisi soal UN dengan metibatkan dosen, guru, dan

pakar penilaian pendidikan;
3. Melakukan validasi kisi-kisi soal UN dengan melibatkan dosen, guru,

dan pakar penilaian pendidikan;
4. Menetapkan kisi-kisi soal UN yang digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan soal UN pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun Pelaiaran 201 1 12012.

B. Penyiapan Bahan UN.

1. Bahan uN sD/Ml disusun berdasarkan kurikulum, standar
kompetensi lulusan dan kisi-kisi yang telah ditentukan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia dan Badan standar
Nasionaf Pendidikan (BSNP);

2. standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasionat (SKLUN) sD/Ml
Tahun Pelajaran AU1AUZ Standar lsi;

3. Penyelenggara uN Tingkat pusat menyiapkan 2so/o butir soal dengan
cara mengidentifikasi dan memilih butir-butir soal dari bank soat
nasionalsesuaidengan kisi-kisi soal uN Tahun 201112012:

4. Penyelenggara uN Tingkat Provinsi menyiapkanTsyo butirsoaldan
merakit Master Naskah soal, dengan langkah-tangkah sebagai
berikut:
a. lrlgnyusun 7lo/obutir soalsesuai dengan kisi-kisi soal UN Tahun

2011t 2012:
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b. Merakit Master Naskah Soal UN dengan cara menggabungkan
25o/o butir soal yang disiapkan- Penyelenggara U N Tingkat pusat
dan75o/o butirboalyang dibuat Penyelenggara UN Tingkat
Provinsi;

c. Menata perwajahan (lay out) Master Naskah Soal.
Penyelenggara UN Tingkat Provinsidalam menyiapkan soat UN
melibatkan:
a. Dosen perguruan tinggi;
b. Guruguru yang berasaldarikabupaten/kota dan telah

berpengalaman serta mendapatkan pelatihan penurisan soar dari
Puspendiki

c. Ahli penilaian pendidikan.
Jumlah butir soal dan alokasi waktu uN sD/Ml tahun pelajaran
201112012 adalah sebagai berikut:

No. Mata Pelajaran
Jumlah Butir

Soal Alokasi Waktu

1. Bahasa lndonesia 50 nA menit

2. Matematika 4A 120 menit

3. llmu Pengetahuan AIam (lPA) 40 120 menit

7. Pengiriman25% butir soal UN dari penyetenggara UN Tingkat pusat.
a. Penyelenggara UN Tingkat Pusat mengirimkan2So/o butir soal UN

kepada Penyelenggara UN Tingkat Provinsidisertai Berita Acara.
b. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi menerima dan memeriksa soal

uN dari Penyelenggara UN Tingkat pusat, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1). Mengecek 25% butir soal UN sesuai dengan rincian matia

pelajaran yang diujikan;
2) Mengisidan menandatangani Berita Acara Serah Terima dengan

saksidari Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama
Provir$i;

8. Soal UN terdiriatas satu paket soal.
C. Penggandaan Bahan UN.

1. Penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN dilakukan oleh percetakan
yang ditetapkan melalui lelang terbuka sest ai dengan peraturan perundang-
undangan;

Pelalrsanaan pelelangan sebagaiman a ymgdimaksud pada ayat(l) menjadi
tanggung jawab penyelenggara UN Tingkat"provinsi;
Pengawasan pencetakan dan pendistibusian naskah soal uN meqia.di
tanggung jawab penyelenggara UN Tingkat provinsi;

5.

6.

2.

3.
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4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan danpenistribusian naskah soal
UN diatur dalarn POS tersendiri yang ditetapkan oleh BSNp.

5. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menyiapkan
pengamanan mulai penyiapan naskah soal, penggandaan,
pendistribusian, pelaksanaan uN, pemindaian (scanning) LJUN dan
scoring hasil UN SD/MI tahun pelajaran 201112012

vr. PELAKSANAAN UJTAN NASTONAL (UN) SD/M! :

A. JADWAL UN SD/MI :

1. UN terdiri atas UN Utama dan UN Susulan;
2. UN susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau

berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
3. Jadwal pelaksanaan UN sebagai berikut:

Jadwal UN SD/MI Tahun Petajaran 2011t2012:

B. PENGUMUMAN HASIL UN SD/MI :

1. Pengumuman hasil uN sD/Ml tahun petajaran zo11tzo12
dilakullBn secara serentak di sekorah/madrasah penyetenggara;

2. waktu pengumuman uN sD/Mr adatah setambat-lambatnya
minqou ketioa bul?n Juni 2012 ( l6 Juni 2012 r

c. RUANG UJTAN NASTONAL (UN) SD/M| :

sekolah/Madrasah penyelenggara uN menetapkan ruang uN
dengan persyaratan sebagai berikut.:
1. Ruang kelas yang digunakan aman dan memadai untuk uN;
2. setiap ruang ujian ditempel kertas yang bertutiskan "DILARANG

MASUK SELAIN PESERTA UJTAN DAN PENGAWAS"

No. Jenis UN Hari dan Tanggal Pukul Mata Pelajaran

1.
UN Utama Senin, 07 Mei 2012

08.00 ,10.00
Bahasa
lndonesia

UN Susulan Sen in, 14 Mei 2A12

2.
UN Utama Selasa, 08 Mea 2012

09.00 .10.00 MatematikaUN Susulan Selasa, 15 Mel 2A12

3.
UN Utama Rabu, 09 Mei 2012

08.00 .10.00
llmu
Pengetahuan
Alam (lPA)

UN Susulan Rabu, 16 Me]l 2012
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3. Setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 2 mep
untuk pengawas UN;

4. Setiap meja diberi nomor peserta UN;
5. Setiap ruang UN disediakan denah tempat duduk peserta UN

dan lak/lem;
6. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UN agar

dikeluarkan dari ruang UN;
7. Tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut :

a. Satu bangku untuk satu orang peserta UN;
b. Jarak antara meja yang satu dengan yang lain disusun

dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu
dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter;

c. Penempatan peserta uN disesuaikan dengan drutan nomor
peserta UN (lihat gambar contoh denah ruang UN);

Contoh denah ruang
Ujian Nasional (UN) SD/MI
Tahun Pelajaran Z}fin}1tr
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D. PENGAWAS RUANG UN SD/MI :

1. Penyelenggara uN Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan
pengawas ruang UN di Tingkat Sekolah/Madrasah atas usul dari
sekolah/mad rasah penyelenggara;

2. Pengawas ruang UN adalah guru yang memiliki sikap dan
perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang
teguh kerahasiaan;

3. Pengawas ruang UN harus menandatangani surat pernyataan
bersedia menjadi pengawas ruang UN sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan harus hadir 30 menit sebelum ujian dimulai di
lokasi sekolah/madrasah penyetenggara UN;

4. Pengawas ruang uN tidak diperkenankan untuk membawa alat
komunikasi elektronik ke dalam ruang ujian;

5. Penempatan pengawas ruang UN dilakukan oleh penyetenggara

uN Tingkat Kabupaten/Kota dengan prinsip sistem sitano
murni antar sekolah / madrasah dalam satu kecamatan:

6. setiap ruangan diawasi oleh 2 (dua) orang pengawas ruang uN;
7. Apabila jumlah pengawas dari madrasah tidak mencukupi dapat

dilakukan silang murni antar sekolah.

E. TATA TERTIB PENGAWAS RUANG UN SD/MI :

Persiapan UN :

a. Tiga puluh (30) menit sebelum ujian dimulai, pengawas
ruang UN telah hadir di lokasi sekotah/madrasah
penyelenggara UN,

b. Pengawas ruang UN menerima penjelasan dan pengarahan
dari Ketua Penyelenggara uN Tingkat sekolah/Madrasah,

c. Pengawas ruang UN menerima bahan UN yang berupa
naskah soal UN, LJUN, amplop LJUN, daftar hadir, dan
berita acara pelaksanaan UN.:

Petaksanaan UN :

a. Pengawas ruang UN masuk ke dalam ruang UN 20 (dua
puluh) menit sebelum waktu pelaksanaan dan memeriksa
kesiapan ruang ujian,

b. Pengawas Ruang UN meminta peserta uN untuk memasuki
ruang UN dengan menunjukkan kartu peserta UN dan
menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah
ditentukan,

1.

2.
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c. Pengawas ruang UN memeriksa setiap peserta UN untuk
tidak mehbawa tas, buku atau catatan tain, arat komunikasi
elektronik, handphone (HP), kalkulator dan sebagainya ke
dalam ruang UN kecuali alat tulis yang akan dipergunakan,
Pengawas Ruang UN membacakan tata tertib UN,
Pengawas Ruang uN meminta peserta ujian menandatangani
daftar hadir UN,
Pengawas Ruang UN membagikan LJUN kepada peserta
dan memandu serta memeriksa pengisian identitas peserta
UN (nomor ujian, nama, tanggal lahir, dan tanda tangan)
sebelum waktu UN dimulai,
setelah seluruh peserta UN selesai mengisi identitas,
pengawas ruang UN membuka amplop soal, memeriksa
kelengkapan bahan ujian, dan meyakinkan bahwa amplop
tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (disegel),
disaksikan oleh peserta ujian,

h. Pengawas Ruang uN membagikan naskah soal UN dengan
cara meletakkan di atas meja peserta uN datam posisi
tertutup (terbalik). Peserta uN tidak diperkenankan untuk
menyentuhnya sampai tanda waktu UN dimulai,

i. Pengawas Ruang UN mengecek kelengkapan soal UN,j. setelah tanda waktu mengerjakan dimutai, pengawas Ruang
UN mempersilahkan peserta UN untuk mulai mengerjakan
soal dan mengingatkan peserta agar terlebih dahutu
membaca petunjuk cara menjawab soal,

k. Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap
disimpan di ruang ujian,
Selama UN berlangsung, pengawas Ruang UN wajib
menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang
ujian, memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang
melakukan kecurangan, serta melarang orang lain yang tidak
berkepentingan memasuki ruang UN,
Pengawas Ruang uN dilarang memberi isyarat, petunjuk dan
bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban
dari soal UN yang diujikan,
Lima (5) menit sebelum waktu uN setesai, pengawas Ruang
uN memberi peringatan kepada peserta uN bahwa waktu
tinggal lima (5) menit,

d.
g.

f.

sl.

t.

m.

JJ.
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Setelah waktu UN selesai, Pengawas Ruang UN
mempersilakan peserta UN untuk berhenti mengerjakan soal.
Pengawai Ruang UN mengumpulkan LJUN dan naskah soat
UN. Peserta UN dipersilakan meninggalkan ruang ujian,
setelah pengawas menghitung jumlah LJUN sama dengan
jumlah peserta UN,
Pengawas Ruang UN menyusun secara urut LJUN dari
nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam
amplop LJUN disertai dengan daftar hadir peserta, dan
kemudian ditutup dan dilak serta ditandatangani oleh
Pengawas Ruang UN di dalam ruang ujian,
Pengawas Ruang UN menyerahkan LJUN dan naskah soat
UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Sekplah/Madrasah
disertaidengan berita acara pelaksanaan UN.

F. TATA TERTIB PESERTA UN SD/MI :

1. Peserta UN memasuki ruangan seterah tanda masuk dibunyikan,
yakni 15 (lima belas) menit sebetum UN dimulai;

2. Peserta uN yang terlambat hadir hanya diperkenankan
mengikuti uN setelah mendapat izin dari Ketua penyelenggara
uN Tingkat sekolah/Madrasah, tanpa diberi perpanjangan
waktu;

3. Peserta uN dilarang membawa alat komunikasi elektronik,
handphone (HP), kalkulator, tas, buku, dan catatan dalam
bentuk apapun ke dalam ruang ujian;

4. Peserta uN membawa alat turis menulis berupa pensit 28.
penqhapus. penqqaris. dan bolooint hitam atau biru. serta
kartu tanda peserta uiian:

5. Peserta UN mengisi daftar hadir;
6. Peserta UN mulai mengerjakan soat setetah ada tanda waktu

mulai ujian;
7. Peserta UN mengisi identitas pada LJUN secara lengkap dan

benar;
8. Peserta uN yang memerlukan penjelasan cara pengisian

identitas pada LJUN dapat bertanya kepada pengawas Ruang
UN dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahuru;

9. selama uN berlangsung, peserta UN hanya dapat meninggalkan
ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas Ruang
UN, serta tidak melakukannya berutang kali;

10. Peserta UN yang memperoreh naskah soal yang cacat atau
rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu
penggantian Naskah Soal;

o.

p.

q.
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11. Peserta UN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soat
dan tidak 'kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan,
dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti UN pada mata
petajaran yang terkait;

12. Peserta UN yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu
UN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum
berakhirnya waktu ujian;

13. Peserta uN berhenti mengerjakan soalseterah ada tanda
berakhirnya waktu ujian;

14. Selama UN berlangsung, peserta UN dilaranq :

a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun,
b. bekerjasama dengan peserta lain,
c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal,
d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau

melihat pekerjaan peserta tain,
e. membawa naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruang ujian,
f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

v[. PEMERIKSAAN HASTL UJTAN NASTONAL (UN) SD/M| :

A. PENGUMPULAN HASIL UN :

1. Kepala sekotah/Madrasah penyerenggara UN mengumpulkan amplop
LJUN yang telah disegel oleh pengawas Ruang uN dan
memasukkannya ke dalam amplop besafi

2. Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara UN mengirimkan LJUN ke
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kotia, disprtai dengan berita
acam serah terima;

3. Penyelenggara UN Tingkat lGbupaten/Kota memeriksa kesesuaian
berkas LJUN dengan peserta UN dari setiap sekolah/madrasah
penyelenggara UN;

4. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mengelompokkan LJUN
per mafa pelajaran per sekotah/madrasah penyelenggara UN.

B. PENGOI.AHAN HASIL UN SD/M! :

1. BSNP bersama Puspendik mengembangkan sistem dan perangkat
lunak (sofwarc) untuk pendataan caron peserta, pemindaian
(scanning) LJUN, analisis, dan pelaporan hasit ujian;

2. BSNP bersama Puspendik mengkoordinasikan petaksanaan
pengolahan hasil UN di seluruh provinsi;

3. Tim Pemindaian (scanning) LJUN Tingkat Kabupaten/Kota memindai
LJ U N den gan men gg u na l<an softwa rc da ri puspend ik;
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4. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mengirimkan hasil
pemindaian (scanning) ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, disertai
dengan Berita Acara Serah Terima;

Pengiriman hasil pemindaian UUN dari lGbupater/Kota ke Provinsi
paling lambatsatu minggu setelah UN SD/MIselesai.
Penyelenggara UN Tingkat Provinsi melakukan penskoran (scoring)

hasil UN dengan menggunakan softrrare dari Puspendik dan kunci
jawaban diProvinsi;
Hasilpenskoran UN dinyatakan dalam DKHUN dan SKHUN;

Penyelenggara UN Tingkat Provinsimencetiak DKHUN dan SKHUN;
DKHUN dan SKHUN dikirim kepada sekolah/madrasah penyelenggara

UN melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota disertai Berita

Acara Serah Terima;
Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mengirimkan hasil scoring UN
dan hasil pemindaian kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat
disertai Berita Acara Serah Terima.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

VIII. KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDII(AN :

Peserta didik dinyatakan tutus dari satuan pendidikan (SD/M!) metatui
rapat dewan guru setelah :

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran,
b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata

pelajaran :

1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
3) kelompok matia pelajaran estetika, dan
4) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan,

c. Lulus Ujian Sekolah/Madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknotogi; dan

d. Lulus Ujian Nasional (UN).

tx. KELULUSAN UJTAN NASTONAL (UN) SD/M| :

Peserta didik dinyatiakan lulus Ujian sekolah/Madrasah pada sD, Ml dan
SDLB apabila peserta didik tetah memenuhi kriteria kelulusan vanq
dite.tapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nitai
Sekolah/Madrasah (Nilai S/M).
Nilai S/M diperoleh dari rata-rata qabunoan nilai US/M dan dElJgE
rata raoorsemester 7.8.9. 10. dan 11 dengan pembobotan 60% untuk
nilai US/M dan 40% untuk nilai rath-rata rapor.
Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA;

1.

2.

3.

20



$ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari nilai rata-rata
ggbunoan nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai

![ dengan formula 60% nilai UN dan 40% nilai S/M:
5. Kriteria Kelulusan UN ditetapkan melalui rapat dewan guru

berdasarkan:
a. Nilai minimalsetiap mata pelajaran yang diujinasionalkan;
b. Nilai rata-rata ketiga mata pelajaran yang diujinasionalkan.

X. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN UN SD/MI :

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UN SD/Ml Tahun Pelajaran
201112012 dilakukan oleh setiap Penyelenggara uN Tingkat Pusat,
Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan/Unit
Pelaksana Teknis Dasar Tingkat Kecamatan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.

XI. BIAYA PENYELENGGARAAN UN SD/MI :

Komponen biaya untuk penyelenggaraan UN SD/MI meliputi biaya
penyelenggaraan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
Sekolah/Madrasah.
Biaya penyelenggaraan UN SD/MI menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Biaya penyelenggaraan UN SD/MI di Tingkat Pusat mencakup-
komponen-komponen sebagai berikut :

1. Penyusunan POS UN;
2. Sosialisasi UN ke provinsi;
3. Penyiapan 25o/o butir soal UN;
4. Pemantauan persiapan dan pelaksanaan UN;
5. Rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan UN;
6. Operaional pelaksanaan UN;
7. Analisishasil UN, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi; dan
8. Publikasi hasil UN.

Biaya penyelenggaraan uN sD/Ml di ringkat provinsi mencakup
komponen-komponen sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait di Provinsi datam rangka persiapan pelaksanaan
UN;

2. Penggandaan dan pendistribusian Permendiknas, pOS dan
Pedoman Teknis UN;

3. Pelatihan dan penyusunan 75o/obutir soal UN;

4.

A.

B.

C.

D.
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4. Pelatihan penskoran hasil UN;
5. Perakitan Mastel Naskah Soal UN;
6. Penggandaan, pengamptopan, dan pengepakan bahan UN, serta

pend istribusian ke Kabupaten/Kota;
7. Operasional pelaksanaan UN;
8. Pengiriman hasil pemindaian LJUN dan hasil penskoran uN

kepada Penyelenggara UN Tingkat pusat;
9. Pencetakan dan pendistribusian DKHUN dan SKHUN ke

sekolah/madrasah penyerenggara UN metalui penyelenggara UN
Tingkat Kabupaten/Kota;

10. Pencetakan dan pendistribusian blangko ijazah ke
sekolah/madrasah penyelenggara UN melalui penyelenggara UN
Tingkat Kabupaten/Kota;

11. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN; dan
12. Penyusunan dan pengiriman taporan petaksanaan uN.

E. Biaya penyelenggaraan uN sD/Ml di ringkat Kabupaten/Kota
mencakup komponen-komponen sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait di Kabupaten/Kota setempat datam rangka
persiapan pelaksanaan UN;
Pencetakan dan pendistribusian blangko pendataan calon peserta
UN ke sekolah/madrasah;
Pengelolaan data peserta UN;
Pencetakan kartu peserta UN;
Pencetakan dan pendistribusian blangko pendataan calon
Pengawas Ruang UN ke sekolah/madrasah;

6. Pengelolaan data pengawas UN;
7. Pencetakan kartu pengawas UN;
8. Penggandaan dan pendistribusian permendiknas, SKLUN, pos

dan Pedoman Teknis penyelenggaraan uN sD/Ml sesuai
kebutuhan Daerah ke sekolah/madrasah penyelenggara UN;

9. operasional pelaksanaan uN Kabupaten/Kota dan sekolah/_
madrasalq

10. Pemindaian (scanning) LJUN;
11. Pengiriman hasil pemindaian (scanning) LJUN dan pengambilan

DKHUN dan sKHUN kepada penyelenggara uN Tingkat Frovinsi;
12. Pengiriman DKHUN dan SKHUN kepada penyetenggara UN

Tingkat sekolah/madrasah;
13. Pemantauan dan evaluasi UN; dan
14. Penyusunan dan pengiriman laporan peny.elenggaraan UN sD/IrIl ke

Penyelenggara UN Tingkat provinsi.

2.

3.

4.
5.
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F. Biaya penyelenggaraan uN di ringkat sekolahlMadrasah
mencakup komponen-komponen sebagai berikut :

1. Pengisian dan pengiriman data caton peserta UN kepada
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;

2. Pengambilan bahan UN dari Penyelenggara UN Tingkat
Kabupaten/Kota;

3. Pengiriman LJUN kepada Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten /
Kota;

4. Operasional penyelenggara UN;
5. Pengawasan petaksanaan UN di sekolah/madrasah

penyelenggara UN; dan
6. Penyusunan dan pengiriman laporan penyelenggaraan UN

kepada Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.

XI!. SANKSI

A. Peserta uN yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh
Pengawas Ruang UN. Apabila peserta UN telah diberi peringatan
dan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas
Ruang ujian mencatat dan mengusulkan peserta uN tersebut untuk
dinyatakan gagal ujian dan ditulis dalam Berita Acara.

B. Pengawas Ruang uN yang melanggar ketentuan. pos
dibebastugaskan dan diganti oleh yang tain, serta tidak
diikutsertakan dalam kegiatan UN yang akan datang.

c. sekolah/Madrasah penyelenggara uN yang melanggar ketentuan
Pos tidak akan ditunjuk sebagai penyerenggara UN yang akan
datang.

D. semua pelanggaran yang dilakukan oteh pengawas Ruang uN, dan
sekolah/madrasah penyelenggara diraporkan kepada pimpinan
lembaga asal yang bersangkutan.
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